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Een fijne vakantie! 

Nog één week en dan zit het schooljaar er alweer op. Wat is het weer snel voorbijgegaan. We 

hebben zoveel dingen gedaan en geleerd. Het was een mooi jaar vol met leuke herinneringen. 

Graag willen wij iedereen die zich, op welke manier dan ook, heeft ingezet voor onze school 

enorm bedanken voor zijn of haar inzet. Ook wensen wij iedereen een hele fijne vakantie toe! 

Geniet van de leuke dingen die je allemaal gaat doen. We hopen iedereen weer uitgerust te 

mogen ontvangen op maandag 29 augustus.       Team Kristalla 

 

Even voorstellen 

Hallo, ik ben Karina van der Veen en mag komend schooljaar het team van Kristalla versterken! Op dinsdag 

in groep 6,7 & 8 en op donderdag en vrijdag bij de kleuters. 

Kristalla is voor mij geen nieuwe school, ik heb hier al eens eerder gewerkt en ben nu blij 

dat ik weer terug ben! 

Ik woon sinds kort weer in Zwartemeer, samen met mijn kat Luna. 

Ik ben op 21 mei 31 jaar geworden en heb al een aantal jaren gewerkt binnen het 

onderwijs.  

In mijn vrije tijd mag ik graag lezen, creatief bezig zijn en leuke dingen doen met vrienden. 

Ook vind ik het erg leuk om op pinterest leuke lessen te vinden of om ideeën op te doen. 

Mocht je nog meer van mij willen weten of kennis willen maken, kom gerust een keer langs bij mij in de klas! 

 

UIT DE GROEPEN 

Uit het Berenhol & de Vlindertuin 

Nieuwe boekenouders gevraagd. 

Voor het komend schooljaar zijn wij op zoek naar boekenmoeders of vaders die wilen helpen om 

boeken te ruilen samen met de kleuters. 

Dit gebeurt volgend jaar op de dinsdagmiddag. Als we een paar ouders hebben, dan bent u ook 

niet zo vaak aan de beurt. Als dit u leuk lijkt kan u zich opgeven bij juf Paulina. 

 

Speelgoed in de gang. 

In de gang staan een heleboel zakken met speelgoed wat wij graag gewassen 

willen hebben, zodat de kleuters volgend schooljaar weer met frisgewassen 

speelgoed kunnen spelen.  

Het zou fijn zijn als alle ouders één of twee zakken mee willen nemen. Als 

iedereen dat doet, dan is het speelgoed zo verdeeld. Graag alles weer terug: 

vóór volgende week donderdag. 

 

Uit het Stokstaartjeshol 

Ateliers 



Volgend schooljaar hebben wij op maandagmiddag van 13.00 – 14.15ateliers. We zoeken nog 

hulp van ouders.  

Lijkt het u leuk om mee te helpen, meldt u dan even aan bij de stamgroepleidster. Alvast bedankt! 

 

Uit het Pandabos 

Laatste loodjes…… 

Voor de 8
e

-jaars is dit de laatste week op de basisschool. We maken er 

een leuke week van met verschillende activiteiten. Wat we precies doen 

staat in de brief die de kinderen afgelopen vrijdag mee hebben gekregen. 

 

Aanwezigheid 

Aanwezigheid Peter Möhlmann 

Dag Datum Wanneer  

Maandag 11 juli Hele dag 

Woensdag 13 juli Hele dag 

 

Agenda 

Datum Activiteit Tijd: Wie 

Dinsdag 12 juli Afscheidsavond 8
e

 jaars ’s avonds 8
e

 jaars en 

ouders/verzorgers 
Woensdag 13 juli Weekviering 11.00 uur – 12.00 

uur 

Iedereen 

Woensdag 13 juli Afscheidsreceptie juf Nienke, 

Ania en Jenneke 

15.15 – 17.15 uur Iedereen 

    

Zaterdag 16 juli t.m. zondag 28 augustus zomervakantie Iedereen  

29 augustus 1e schooldag na de vakantie   

 
Trefwoord: Slotweek 
De slotweek is de tijd om terug te kijken: ‘Wat heb je geleerd?’ ‘Hoe heb je je gevoeld?’. Om een 

brug naar de toekomst te maken, denken de kinderen na over: ‘Wat neem je mee?’. Maar ook 

over ‘Wat ruim je op?’ dus over wat ze – in dankbaarheid of misschien heel graag ) - achter zich 

laten? 

Hierbij wordt in midden- en bovenbouw geluisterd naar hoe Jezus zijn leerlingen uitstuurt, zonder 

veel mee te nemen, maar met een open blik, gericht op wat mensen écht nodig hebben.   

En dat is ook een vraag aan ons: Wat nemen wij mee? Wat moet er op vakantie in de koffer? 

Maar ook: Wat is wezenlijk voor onze verdere reis, op school en in het leven?  

 

Het einde van een schooljaar? 

Dus tijd om stil te staan 

en even óm te kijken: 

wát hebben wij gedaan? 

 

Wat was er mooi of spannend? 

Wat ging er minder goed? 

En is er iets waarvan je denkt  

dat het straks anders moet? 

 

Wat was er niet zo leuk aan,  

vergeet je liever gauw? 

En welke dag was ‘kicken’? 

En welke superflauw? 

 

Wat wil je graag onthouden,  

vergeet je ‘nooit-niet-meer’? 

wanneer was het echt lachten  

met ‘samen’ en met ‘sfeer’? 

 

Het einde van het schooljaar? 

Dus tijd om stil te staan  

en even om te kijken:  

wat hebben we gedaan. 

  

Verhalen in de ochtendkring,  

de feesten die er waren,  

de vriendschap en de lol dit jaar  

die zullen we bewaren! 
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Instroom leerlingen 

Na de vakantie beginnen: 

 Onanefe Sharabi bij de Stokstaartjes 

 Naomi Wijnholds en Reagan Matheu in het Bijenkorf  

 en Danisha van Andel in de Vlindertuin 

We wensen deze nieuwe kinderen van harte welkom  

en hopen dat ze een fijne tijd zullen hebben op onze school. 

 

Jarig komende tijd 

14 juli  Maurice Tiemens  Stokstaartjeshol 

20 juli  Maaike Nieland  Berenhol 

24 juli  Irfan Manik   Stokstaartjeshol 

27 juli  Zarinna Hilbrands   Apenkooi 

27 juli  Kyara Slagter    Stokstaartjeshol 

28 juli  Matthijs van der Kam  Pandabos 

01 augustus Niels Kroezen    Berenhol 

02 augustus Mart Spier    Stokstaartjeshol 

03 augustus Jayvelino Blum   Stokstaartjeshol 

03 augustus Abygail Hendriks   Vlindertuin 

07 augustus Lotte Meesters    Berenhol 

11 augustus Amy Brouwer    Stokstaartjeshol 

22 augustus Hannah Rooks    Stokstaartjeshol 

24 augustus Djamione Vernie   Apenkooi 

25 augustus Karim Abdel-Atti  Stokstaartjeshol 

25 augustus Myrthe van den Brink  Pandabos 

25 augustus Elize van den Nouweland Stokstaartjeshol 

26 augustus Mahija Mohamadi  Berenhol 

27 augustus Joey Jakobs    Pandabos 

29 augustus Leon Bennink   Stokstaartjeshol 
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